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Bolševikai Paėmė

BOLŠEVIKĄ 
MISTICIJOS

T NENORI AR 
SU LENKIJA.

i

AIRIJOJE NUŽUDYTAS PO
LICIJOS KOMIBIJONIE- 

RIŪS.

Sakoma, jam atlyginta už jo 
žiaurumą.

Bolševikai veikiai apleisią Lie
tuvos sostinę.
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Energingas Veikimas Atkrei 
piamas prieš Gardiną

Lenkai Pasirengę Kariauti; 
Tik Nežinia, Kaip Ilgai

LENKAI PALIEKA TAU
KUOSE JAVUS.

• *--------------
Gyventojai bėga galvatrūk

čiais.

Variavo, IRumm 20. — Bol
ševikų armija paėmč 
svarbų geležinkelių centrų. 
Lenkų kariuomenė su pnsku- 
bn atsimeta j pietus ir pietva
karus. Tuo tarpu bolševikai 
varosi ant Gardino, kito svar
baus Lietuvos n-spubliki>s 
miesto.

Sito nepaprasto briovimosi 
melu per Lietuvą ir Bnitgudi- 
jų jiergalėtojams tenka dau
gybė nenuvalytų javų laukuo
se. Nes lenkai didžiausius že
mės plotus lmvo apsėję. ma
nydami turėsiu daug naudos.

Šiandie tukstančins akrų su 
javais ir daug šieno pievose 

, jie priversti jmlikti.
Lenkai gyventojai bėga su 

savąja armija ant Lenkijos. 
Su savimi pariima jie įvairius 
naminius daiktus, net kai-ku
rie varosi savo gnlvijus. Va
žiuotų ir pėsčių pilni vieške
liai.

Kraustomi amenkonižki 
daiktai.

Amerikoniška pašeljios są
junga Baltstogėje palaikė di- 

įį delius sandelius eu maistą 
urųlmžiais ir kitais daiktais/ 
Ta 'sąjunga maitino ir dengė 
tūkstančius vaikų.

šiandie tie sandeliai su pas
kuba iškraustomi. Viskas lio- 
d u ujama į geležinkelių vago
nus. Bus išvežta į atvanges
nes vietas. Daugelis pabėgėliu 
iš Vladivostoko taippat siun
čiama j tolesnes vietas.

Lydą

Draugui” Ka-llIETIM ATMVO U 

blegrama iš
Kauno.

\ . M « Bolševikai Nori Turėti 
Reikalus lik su Varšava

KAUNAN, Liepos 18, Drau 
gui, Chicago,

Vilniuje niusų ir Rusų ka
riuomenė. Tvarko lietuviai. 
Rusai pasitraukia, veja lenkus. 
Lietuviai supliekė lenkus, Vie- 
vije; internavo pustrečio tūk
stančio. Rusų taika prielanki: 
Vilnius. Lyda, Gardinas mums, 
atstatys geležinkelius, šimta- 
tukstančių dešimtinių girių 
nusikirsti, aukso trys milijo
nai rublių. Vasarojai nudegę, 
žirniai, linai pusėtini. Prezi
dentu apskelbtas Naruševičius. 

Jakaitis.

Tų pačių telegramą taip-gi 
paduodnme su visomis klaido
mis kaip gavome:

Vilnje musu ir rusu karino 
mono tvarko lictnvini rusai pa
sitrauki veja ’lenkns lietuvia 
suplėkę lenkus vievejn suter- 
nav pustrecoi hikstanco rusu 
taiko pralaki Vilnius Lyda 
Gardinas mum-'atstatys gege* 
cinkelius semtaiiks dešini tiju 
giriu nukfiM 'aukso trys na
ilonai ruhlli varsariai nedege 
žuiniai inian pusėtini presi- 
dentu apskelbtas Narusevi- 
cus.

Uork, Airiją liepos 20. — 
Anglų policijos Airijoje diri- 
?.ijoninis komiaijouierius pulk. 
Smyth liepos 17 .i. vakare nu
žudytas vienam apskūri > kiki
lio kambaryj.

Pulk. Smyth su apskričio 
policijos i aspektui j u Craig 
buvo rukomąjnm kliulst kam- 
liaryj, kuomet Imta : inėjo j>en- 
kiolika knūkuotų vyrų.

Inėjusieji pirmi risią salėje 
revolverinis atrėmė patarnau
toją kuriam jsa«-; tylėti ir 
nesijudinti iš viet'j Kiti pen
ki inėjo rukomąj’.i kambariu 
ir tenai atrėmė revolverius j 
pulk. Smyth Ir insjM-ktorių 
Craig.

Vienas iš inėjusių tarė pul
kininkui:

“Sveikas savo pavaldinius 
mokini šauti tiesiog. Daluir 
pats esi jm» šoviniais. Buk ga
tavas.“ ‘

Keli šūviai jin paleisti ant 
vietos paguldė.

žmogžudžiai pasprūdo.

Imperatorius Craig pažeis
tas tik kojon. Užpuolikai a- 
kimirkoj apleido butą ir įsi
maišė minion gatvėje. Jr to
ki uo budu pasprūdo.

Buvusioj** karėje pulk. Smy
th buvo praradęs vienų rankų 
ir lmvo apdovanotas Viktori
jos kryžiumi.

Jis buvo garsių* Airijoje 
tuo, kad savo pavnldiniams 
policijnntarns visuomet liepda
vo šaudyti tiesiog Im* jokios 
atodairos. Prireikus nesigai
lėti žmonių.

Toks jo jiasielghnns paga
mino jam priešiningų. Apie jo 
žiaurumus klausimas buvo ke
liamas net imčiani Anglijos 
parlamente.

Jie geresnes sąlygas žada 
lenkams.

(šiandie reikalus turi tik su 
j viena Rusija.

Žada geras sąlygas.

Kas link pačios I-enkijos. 
sovietų valdžia paroiMcia, kad 
Anglijos iiasiųlomn arni'.stici- 
jos linija lenkams neteisinga. 
Sako, bolševikai lenkams gu
lės duoti kur-kas geresnes tai
kos sąlygas.

Pagalintis bolševikai atsisa
ko turėti ką-nors liendra. ty. 
daryti armisticiją su gen. 
\Vrangeliu pietinėj Rusijoj. -

Sako, kaip gen. AVrangelio 
kariuomenė, taip visi ten jo 
glolNijo esantieji pabėgėliai, 
turi pasiduoti Im- jokių sąlygų.

Atsakymo tonas pašiepiantis.

Tim<-s pureiškią jog sovie
tų valdžios atsakymu tonas 
sarkiistinis (pašiepiąs). Nes 

.pažymima, jog Anglijos paaių- 
tyrnai dar labjnus jiadidina 
lenkuose nepasitenkintų ir ne
pasitikėjimą talkininkais.

Toks griežtas Anglijai, tai
gi ir talkininkams, at akyiuan, 
anot Timpą regis, neleis Ang
lijai tolesniai vesti tarybų su 
lN>|ševikais prekvlios reikalais.

Londonas, liepos 20. — Ru
sijos sovietų valdžia atsakė 
Anglijai j šitos pasiųlymą lx>l- 
ševikains padaryti armislivija 
su Lenkija.

Laikraštis Tituos vakar pas
kvilio ištraukas iš to «t sakymo.

Titnes pareiškia. kad bolše
vikų dokumentas ilgokas. Ma
noma, jog vyriausybė veikiai

koje, sulig pagamintų tam tik
slui pienų.

Sako, jog lenkai mažai kų 
prnramia geležinkeliams pri
gulinčių daiktų. Tvirtinama, 
jog jie ten nepraradę nei vie
nos paprasčiausios lokomoti- 
vos. ,■

Pietuose bolševikai atmušami.

Podraug čia juisakojama. 
knd lenkų kariuomenė atsime
tanti ant aavu šalies ūkiui 
šiauriniam fronte. Bet pieti
niam karės fronte lenkai stip
riai laikąsi. Ir vietomis jie <lnr 
atmušą bolševikų puolimus.

Pietuose svarbiausias bolše
vikų tikslas kuoveikpius sus
kaldyti lenkų frontą ir prasi
mušti ant Lvovoj Jie uori pa
imti tą miestą

Tain tikslui prieš lenkus 
daugiausia pavartojama raitu- 
rija. Nes pėstininkams neleng
vo numaršnoti didelius plo
tas.

Tečinus daugel vietose ir 
raitarijai ne|uivyksta žygiui. 
Nes lenkai sti/iriai laikosi.

/
Lenkai kariausią.

Kiek čia numanoma, lenkai 
pasirengę ilginus kariauti su 
bolševikais. Lenkų vyriausy
bė yra nuolatiniam studadU* 
me su Londonu, kur laukia- 
nuo/ir nesulaukiainns iš Mas
kvos atsakymas apie pasiųlv- 
ma liolševikoms padaryti ar- 
misticijų su lenkais.

YZ ---* ---V-itauoū^i ilgi tanai iliriiUN 
atsakymas dar nenulnnktAs.’ 
karna nelieka kitokio išėjimo, 
kaip tik tolinus vesti karę ir 
lukerinoti talkininkų užtary
mo.

Nesenai juk pats Pilsudskį 
yra pasakęs, jog jis nedary
siąs armisticijuę lenkų su bol
ševikais. Girdi, talkininkai

Jakaitis.

(Sulig kablegramoą lietu
viai internavo pustrečio tūks
tančio lenkų kareivių. .Matyt, 
tie lenkai kareiviai buvo norė
ję brinutieR Lietuvos gilumon, 
ar užpuilė lietuvius kareivius. 
Tad lietuviai juos nugalėjo, 
nuginklavo ir internavo. Taip 
padarė todėl, kad šitoje karėje 
Itolševikų nu lenkais lietuviui 
yra neutraliai. Jie nekariauja

COPENHAGEN. liepos 18- 
Iš Kauno Čia pranešta, kad 
lietuviai atgavo ir jau užėmė 
2,500 ketvirtainių kilometru 
teritorijų, kurias buvo okupa
vę lenkai ir buvo priversti ap
leisti bėgdami nuo bolševiku.

Be to čia gauta telegrama 
nuo Rusijos sovietų užrubeži- 
nių reikalų komisaro Tchitch 
erino. Jis praneša, jog bolsc 
vikų kariuomenė veikiai apleis 
Vilnių, kuri atėmė nuo lenkų.

Vilniun nuvykusi ir Lietu i 
vos kariuomenė ir su bolsevi 
kais nėra jokių nesutikimų.

Nuvykus lietuvių karinome- ’i *s,‘sn' paskelbs, 
nei Vilniun, pastarosios vadą 1 Atsisako keliauti Londonan, 
sutiko bolševiku komisaras, i , . , , .
Kalbėdamas jis paraikė, ta>;11 '-ahlzm ala.aaka a.ę-
bolieviku kariuomenė veiklai i"" l-»-l->an
apleisiaa'ti no tik Vilnių, bet vra 1 ,"“b,,ss" 
irPkit«s apskričins Bus paves-! I»*‘«ta»>‘ -'"kluai. Stak... taa 

te lietuviams sulig padarytos I r“11“““' “uk,“’i- Sc“ 
teikos sutarties. Ijn yra imrtura.
„ , • Be lo, somėtų valdžia griež-
Neiipasakytas ertunjaamaa j knd |w<.

pakilęs Kaune dėl to, kad be- Įknj, uik„s |nrv|H1H, (W>vau. 
tų Pabaltijo* viešpHtijų at
stovai. Nes Rusija su Pnbnl- 
tijos šalimis jau padarč tai
kų. Ir lenkai su tomis šalimis 
neturi nieko iM-ndrn. la-nkai

tuvių armija inėjo Vilniun, ir 
kad bolševikai pažadėjo vei
kiai apleisti tą miestą.

Buvęs šešis kartus Chicagos 
majoru, senis llarrison, de
mokratas, išreiškia norų Imt 
kandidatu j Illinois valstijos 
gubernatorių*.

LENKAI SMARKIAI GENA- 
MI IŠ LIETUVOS.

1

su lenkais. Bet p<xlraug žiuri, 
kud lenkui nedarytų skriau- 
<Ioh Lietuvai arba nesikėsintų 
prieš lietuvius. Kitaipgi nejia- 
klusnuosius internuoja).

Lenkai bėga iš Baranovičių.

THINGS THAT NEVER HAPPEN
By CENE BYRNES

'■■■- — . ■—■■■■■ ■■ —

GELEŽINKELIŲ DARBO 
TARYBA SKELBIA NAU

JAS UŽMOKESTIS.
Londonas, liepos 20. — Su

lig oficijalio pranešimo iš Ma
skvos, liolševikai apleido Vil
nių ir pasileido į pietvaka- 
rus paskui bėgančius lenkus. 
Visur veliama energinga 
kampanija. Norima kuovei- 
kiaus lenkus išmušti iš Gurdi
no ir suvaryti juos tikron f>m- 
kijon.

Bolševikai paėmė Lydą 
Jiems veikiai teks ir Barano
vičiai. Nes lenkai ir iš ten jnu 
bėga.

Pranešime pareiškiama, kad 
bolševikai užėmę upės Ijin li
niją, vakaruose nuo Slueko. 
Lenkų puolimai nnt Dubuo 
atmušti su dideliais jiems nuo
stoliais.

Krymo frante seka mūšiai 
l»ietuose nuo Oriecbovo.

PALAIDOTAS IMPERATO 
RIENĖS LAVONAS.

; rytoj grazna oru ir
9

BOMBOMIS APMETĖ ANG
LŲ KAREIVIUS.

' Atsimetimas tvarkoje.

Lenkų štabu raštinėse tvir-

Du užmušta, daugelis sužeista.
' * J

Chicago ir priemiesčiai. —. 
šiandie šilčiau. vakare gali būt t •

THlS tS A VE.RN 
OPERATIOH'

6E-T OVER JT

tinmu. jog lenkę nnnijOT .t- k»ri.uli, te-
-Imetinm- » Lk-turos ir Bal- S“ <iab«r tdkminkal ropinei 
tgudijos (lenkai vadinu šiau
riniu frantu) atliekamas tvor-

LIEPOS 20 1920.

Ton per* tam vakar angšAiaura 
L. tarnausi* — 60 laipsnių, 
ulė teka G ^2. Icidhta 820. 

Iridžiui U XII vakare

Lenkijos likimu.

Smarkiai kautasi už Lydą.

Anot lenkų, liolševikai Ly
dą paėmę po ginui aus mušiu 
su lenkais.

Pietinėj Polesėj Imlševilcni 
fvtnaė irstau radvilu* ir paėmė 
Dombrovica sodžių.

Stiprios bolševikų atakos 
atmuštos aplink Huiuatyn ir 
Araornanic, taippat t)uhuo a- 
pyiinkėae.

Cork, Airija, liepos 20. — 
Anų nakl^ tuojaus po nužudy
mo čia policijos komisijonie- 
riaus Smyth, buvo prisiųsta 
keli militariniai automobiliai 
su kareiviais.X ■ .• I »
Prieš prisiųstus kareivius pn 

kilo gyventojai. J vnžiuojan 
čius imta mėtyti liombos. Pa
mesta apie 00 bombų. Sako
ma, jog apie 70 kareivių su
žeista.

Visam mieste buvo pakeltas 
neapsakomas teroras.

Kareiviai prieš gyventojus 
puolėsi durtuvais. Du žmo
gų nužudyta ir daugelis su
žeista.
—

Pranešama, kad bolševikų 
kariuomenė pergrupuojama su 
tikslu palties ant Kovelio, ui 
75 mailių pietuose nuo Brest- 
Lftovsko.

Faraborough, Anglija, lie
pus 20. — Ispanijoj mirusius 
buvusios Prancuzij.'is inųtorn- 
torienės. imperatoriam Kapo- 
leonoTrečiojo žmonos, lavonas 
čia iškilmingai atlydėtas ir pa
laidotas Av. Myk 'vienuolijos 
koplyčios kriptoj, šalimais jos 
vyro palaikų. Bažnytines lai
dotuvių apeigas atliko Trirni 
Benediktinai.

Mirusioji hnperal«irfonū Eu
genija buvo ėjusi 93 motus.

NEKUOMET TAIP NĖRA.

Hitindie geiežinkelin darbu 
taryba Chicagoje paskelbia 
geležinkelių darbininkams pa
didintas užmokestis.

Kiek sužinota, taryba neiš
pildo darbininkų reikalavimo, 
halini darbininkų u/.mokestj 
padidina tik perpus, kiek jų 
buvo reikalauta. Kitiems dnr- 
bininkains neprifiažinla nei 
pusės reikalnviinų.

Geležinkelių darbininkų or
ganizacijų (į kurias priklauso 
arti poros milijonų 'yru) vir
šininkui jau kelinta diena ta
riasi, kas prisieis padaryti, jei 
imdidintos užmokesty* nepa
tenkins darbininkų.

Sakoma, jog luošius bus 
Įmskelhtus referriidumas. Nuo 
šito pasekmių prigulės toles
nis veikimas. Gal bus pūkel
ius genernlis streikas.

I

i
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PINIGŲ KURSAS.
Svetimų viešpatijų pinigų

lė mainant nemažiau 125,000 be
peni 19 <1. buvo tokia sulig Mm- 
chanta Loau 4 Truat Co.:

i Angiijim nirriiUKY Binrua $3.54 

Liet u vok 100 auksinų 2.6e
Vokietijos 100 marinų 2.65 
I^nkijos 100 markių .65
Prancuzijo* ui 1 Jolicrj 12 fr. 10 
šveicarijiM už 1 dolierį 5 fr. 64 
Italijos ui I dol. 17 L 05
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UETVVIV KATALIKŲ I>IENRA£TIfi

“DRAUGAS”
Eina kasdiena Itskynin nedėldlealua.

PRKNl’MKKAK'S KAITAI 
CH1CAOOJ III 1281ENYJE:

Metam? .................................. $H.OO
Pusei Metų ............................... 4.00

irr v«-«t.
Metama .................................. $0.00
PuhcI Metų .............................. 3.00

Prenumerata runkasi UUcalno. Lai
ka* akaltoal nuo ulslraSytno dienoj 
ne nuo Naujų Matų. Norint permai
nyti adrtw^ viaada reikia prlalųatl Ir 
•onaa adrema. Plnlvnl avrlnuata alų- 
•tl Mperkant kruoje ar espreao "Mo- 
noy Order" artm Jdodant plnirua j 
rvriirtrtmu lalAką.

“Draugas” Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, III.

Tol. McKiriley 6114

Antrasis Lietuvos 
Prezidentas.

Vakar gavome mus bendra
darbio kun. Jono Jakaičio te
legramą iš Kauno. Ji neabe
jotinai praneša, kad tenai pa
skelbtas antras Lietuvos Pre 
ridentas Tarnas Naruševičius.

Jis yra Santaros narys žy
miai palinkęs prie socijalistų 
liaudininkų. Jis galėjo tapti 
išrinktas tiktai krikščionims- 
demokratams duodant už jį 
balsus. Turėdami absoliučių 
didumą Steigiamajame Seime 
ir rinkdami tėvynės preziden
tu ne savo partijos žmogų 
krikščionys demokratai paro
dė, kad neieško valdžios savo 
partijai. Ir jų draugai ir jų 
priešai, kuriems tėvynė rupi 
labiau už partijų tikslus, pa
gerbs krikščionis demokratus 
už tų nuoširdų tarnavimą Lie
tuvai.

Naruševičius yra lietuvio u- 
kininko sūnūs. Jau rašėme a 
pie tai. Pabaigęs mokslus jis 
visų savo amži išbuvo Maskvo
je iki 1917 m. Paskui jis at
vyko į Ameriką ir, čia trum
pai pabuvęs, nukeliavo į tėvy
nę. Nors jisai nėra musų pa
žiūrų. bet jis yra rimtas vyrai 
ir tikrai myli tėvynę, Buda 
mas svetur, jis jos neužmiršo.

Todėl “Draugas” nuošir
džiai sveikina Antrąjį Lietu 
vos Prezidentą. Jis stojo į pir
mutinio Lietuvos piliečio v.*e 
tą labai džiaugsmingoje va
landoje, kuomet Vilnius grį ' 
to lietuviams, kuomet lenkų ! 
užimtos mus žemės pasiliuo- 
savo iš po užgTobikų. Linkime, 
kad visų, jo prezidentavimo 
laiką žymėtų 
tėvynės ėjimas 
ryn.

Sveikindami 
vos Prezidentą mes negalime 
užmiršti Pirmojo gražini, pro
tingai ir laimingai vedusio tė
vynę pačiais pavojingiausiais 
laikais. Jo įpėdinis taip gi pa 
jus, kad Lietuvos vadą spau 
džia galingos neteisėtos, slap 
tos ir atviros įtekmės, neno 
rinčios naudos Lietuvai. Vi
sais tais atvejais, kada Pre 
ridentas ieškos atramos prieš 
tas įtekmes, jis jos ras Ir mu 
myse ir musų organizacijose, 
ir visoje Lietuvių tautoje.

Atsisakydami remti žmones, 
norinčius perdirbti didžių Lie 
tavos visuomenę sulig mažu 
mos norų ir pažiūrų, mes 
drąsiai žadame padėti dirbti 
Naujam Mus Prezidentui kiek 

ii*.1 jm~i.daroą. 
Tikimės, kad Tarno Naruševi- 
čiaus vardas'Lietuvos ištari 
joje teisėtai stovės šalia Sme 
tonos vardo.

džiaugsmingas 
geryn ir stip

Antrąjį Lietu

Lenkai Prieš Lie
tuvius.

Kuomet jmrėjo pirmų žinių, 
kad lietuvių armija inėjo Vil
niun, Amerikos lenkų spauda 
pakėlė didžiausių trukšiuų. Tą 
trukšmą padidino faktas, kad 
Lietuva susitaikė su Rusija. 
Taigi, lenkų supratimu lietu
viai išdavę lenkus ir Lenkiją. 

Lietuviai nvkuomet nebuvo 
pakėlę tokių baisenybių, kuo
met lenkai, paėmę Lietuvos 
sostinę, atsisakė anų sugiąžm- 
ti lietuviams. Lietuviai nepa
kėlė baisaus trūkimo, kuomet 
lenkai ilgas laikas valdė Lietu
vos plotus ir viešai sakėsi už
imsiu visų Lietuvą. Lietuviai 
pagalinus užsiėmė ramiai savo 
šalies patvarkymu, kuomet len
kai piktai suukulbiavo prieš 
Lietuvą.

Bet štai kuomet pabėgus 
nuu rusų lenkams lialirviai in- 
ėjo savo išvaduoton nuo len
kų jungo sostinėn, lenkai kai
po nekulturingiausi žmonės 
prapliupo prieš lietuvius.

Amerikos lenkų tautininkų 
organas (’liicagoje vnrdu 
“ Dziemiik Zuiązko\vy*' iš lie
pos 15 d. štai kaip nurašo a- 
pie lietuvius:

“įvyko tas, ko tteimi tikė
jomės. Birdingiausieji musų 
lietuviai, kurie už savo gy
vavimą dėkingi tiktai ki 
tiems, ir visųpirma Lenki
jai, gi suu absoliučiai nieko 
— susijungė su lsilševikine 

“Rusija prieš Lenkiją, idant 
vėl pigia kaina pasisavinti 
žemes, kuriose visai nėra lie
tuvių. Tad lietuviai užėmė 
Vilnių, užims ir kitus mies
tus. Nes lenkai iš visos Vil
niaus gubernijos ir Baltgu- 
dijos atsimeta ant Nemu
no.”

Jei lenkuose butų kiek tei
sybės ir tikros kultūros, apie 
kukių jie daug kalba, tad tu
rėtų didelės gėdos sakyti, kad 
lietuvių tauta už savo gyvari- 
mą neturi būt dėkingu sau, 
bet Lenkijai ir lenkams. Nes 
tik jiakvaišėlis gali tokius nie
kus jiasakoti.

Kokie jie geraduriai! Dgus 
metus dėjo pastangas sulen
kinti lietuvius. Tuo. tikslu 
polonizmu propagandų jungė 
su tikėjimu, pakeldavo net 
muštynes lietuvių bažnyčiose. 
Ir jie dar pliauškia, kad lie
tuviai už savo gj vavimą turį 
būt <lėkiiigi jiems!

Bet tni dnr ne viskas. Tas 
laikraštis toliams Įiareiškiu, 
kodėl lenkai atsimeta. Taigi.

“Idant sutrumpinti li
gi mažiausio laipsnio savo 
mūšių liniją ir todėl, kud 
taikos sutartimi su bol
ševikine Rusija Lietuva ati
darė savo rubežius Imlševi- 
kų ordoms, kurios guli pe
reiti j>er lietuviškus žemes 
ir pulti lenkus iš užpakulio.

“Kud tos iicįvyktų, lenkai 
atsimetė iš Lydos, Vilniaus 
ir Baltgudijos, palikdumi 
lietuviams liuesą kelią.

“Tad be mažiausio lenkų 
pasipriešinimo lietuviai už
ima žemes Jr miestus kaipo 
savuosius, džiaugdamies Jen- 
g\u grubiu ir manydami, 
jog jie jau jiasiliks tose že
mėse viešpačiais.

“Dvasioje tečiaus jie nu
jaučia, jog gali būt bloga, 
jog lenkai dar gali nugalėti 
bolševikus, gi tuomet ateis 
laikas Lenkijai pasiskaityti 
su Lietuva. Tad lietuviai 
Iiegėdiškai ir lapės gudrumu 
intikinn lenkus, kad jie nė
ra lenkų priešininkai, kad 
nori gyventi sutikime, it 
kad nenori kariauti su Len
kija.” 
Po Šitų visų jeremijaaų len*

I
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LIETUVOS RIBOS RYTUOSE
T. Naruševičiaus nuopelnas yra, kad suda rė naudingų Lietuvai taikos sutartį su Sovietų 

Rusija. Triguba linija nuo Kreslaukio ir Pridrujo pro Vileiką iki Baronovičių ir Koznicoa 
bei Sakalės parodo rytinę Lietuvos ribų ir pusę pietinės.sulig pirmųjų telegramų. Spėjame, 
kad jos dalį reikės vienur patraukti į vakarus, kitur į šiaurius, kuomet ateis pilnas sutarties 
nuorašas.

Spuogas ant geležinkelio tarp Kauno ir Vilniaus į rytus nuo Kaišedorių reiškia Vie
vį, kur lenkų kariuomenė norėjo su ginklais prasimušti į Lietuvą, bet tapo įveikta ir nu
ginkluota.

ŠVENTASIS RAŠTAS.
NAUJAS TESTAMENTAS.

Pranešimas Katalikų Dva 
siškiams.

Pirmininkas: Vyskupas Juo
zapas Skvireckas.

Kasininkas: kanoninkas Ka
zimieras . Paltarokas. Kauno 

Vict-Rėk

įtradicnis, liepos 20 1920

Paklydėlio Kelias
Keturiuose aktuose scenos

Žemaičių Vyskupas Pranciš
kus, bendrasis Komiteto jubi- 
lėjui švęst Garbės Pirminin
kas, ir kunigiju labui susirū
pinę, kaip čia tinkamiausiai 
pažymėjus.

500 metų sukaktis, 
(rudenį 1921 nu), kaip Žem. 
Vyskupija yra teisėtu.

Posėdyje bal. m. 25 d. Žem. 
Vysk, rūmuose dulyvavurieji 
vyskupijos kunigai vienan bai
sau nutarė—pirmų pirmiausia 
per tuos ateinančius sukaktu* 
metus dvasiškai paveikti j ga
nomuosius: patiems kunigams 
atsinaujinti Kristuje per tam 
tikrus programines rekolekci
jas, Kristujv-gi atnaujinti ir 
žmonių dvasių per taiu tikrus 
jiems skiriamas misijas. O ko 
mes, kunigui, silpno savo su
gebėjimu netesėsime, tai dali
mi papildyti popurelizuotiną- 
ja Raštu dovanėle—

padų Kunigų lėšomis išspaus
dinta Naujosios Sandoros 

knyga.
tikslui tapo ėlu pat iš- 
dalinis j ūbi K-jaus ko- 
Mventąjam Raštui po-

Tum 
rinklus 
mitetas 
pulerizuoti:

kų laikraštis baigia: 
“Nesulaukimas 

viains. Už tą liestijalį žing
snį Lenkijos žvilgsniu ir 
jie gausiai užmokės.” 
Tai “puikiausias“ lenkų kul 

turus žiedas. Lietuviai atetinut 
nuosavias teritorijos, savuo
sius miestus ir lenkai už tai 
žada lietuvius tiesiog pragai
šini L

Dar kartą paniški, kud ne 
kas kitas, kaip tik lenkai yra 
pavojingi taikai Europoje. Nes 
jie ncjMisitenkinu savo žemė
mis. Jiems nuriti pavergti'

lietu-

Juozapas 
laikraščio

kunigų Seminarijos
toris.

Sekretorių: kun. 
Tumas. “Tautos” 
redaktorius.

Sis tatai komitetas. prisiė
męs vyskupijos dedamąsias 
ant jo pareigas — pampinti 
kalbamąjį jubilėjuus leidinį, 
kviečiu,

visos Lietuvos Dvasiškius.

ir visus Šiaip jau lietuvius ku
nigus, kur tik jie gyventų: 
Lenkuose, Rusuose ar Ameri
koje, atjausti Avenfojo Rašto 
vertybę šiuo laiku ir prisiimti 
jo leidimą, brangiai atsieisian
ti, tačiau šiluterįopn! atsimo
kėsiantį dvasios vaisiais. •

1921 metų rudenį sukaks 
lygiai pusė tūkstančio metų, 
kaip Apaštalų Sostas susida- 
rė paskutinę visoje Europoje 
savo poaiciją Dievu Kunaus 
valiai ir mokslai skelbti.

— Eikite į Žemaičių žemę, 
skelbkite ir ji< nis Evangelijų, 
krikštyibiini juos vardan Tėvo 
ir Sunnus ir šv. Dvasius.

Buvo pn<laryta pradžia. Te
einu unt patiesto gero, tvir
to pamuto m*?ugeVMu išves
ti lygiai tvirtų šventumo ir

svetimai! tautas.
Ir todėl nestebėtina, jei jte 

atsipriklinę visiems, jei šian
die rusai jiems duoda paino
ką. jei tie patys talkininkai 
prijiažįsta. kad kukai iauZę 
taikos konferencijos nutari
mus.

Kaip-gi tas atrodo: Žmogus 
pragenu vagį iš savo klėties, 
gi tas vagis Is-irdauias atsi- 

Įsuka ir grūmoja kerštu!
Tegu lenkai nesididžiuuja 

nžkar’a»»‘Į Esnipos. Lie- 
tuviai įstengs apgint i savo Tė
vynę uuo užpuolikų.

f
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kulturos sienų'. Nesparčiai 
švietėmės, nesparčiai ir krik
ščioniškoje tobulystėje kilome. 
Avietiniasis duodu netnnžn 
priemonių tobulintis. Mokykla, 
knyga daug ko įkalba, į daug 
ko j mari na. dnug pa vyzdžių 
duoda.

M tisų mokykla, pirma vis 
buvusi tik bažnyčia, kuria 
žmonelės teguli naudoti vos 
vos kas kelinta ar net kas ke
liolikta diena, gulu gale, at
sistojo sale bažnyčios. Žinom* 
ėmė skaityti, knygų pasiilgti 
ir net jų godėtis. It- mes jiems 
duodame knygų, pirmiausiu, 
žinoma, o], kurios žmogaus 
dvasių tobulina, idėjina, šva
rina.

šios rųšies knygų knyga. 
Biblija, tai Šventasis Raštu?, 
tai Dievo Žodžiai ir tų. kūne 
pirmieji tų l)iovn ir Jo žo
džius ėmė suprasti ir gyveni
mui taikinti,♦

Knygų knyga, Biblija, yra 
amžinoji knyga, .Ji Kvietė, kul
tūrino ir tels’kultnrinn visų 
pasaulį, tuo pačiu žygiu ves
dama jj išganymu keliu tiesiai 
į Mokytojo Bumus, j laukia
mąjį išsiilgtąjį Edenų.

— Tr nenorim-, fmonih Čir.
dys, kol neatrilri* Viešpatyje!

Knygų knyga tai ištisai 
mokslų enciltiopėdiiįa: teologi
jos, filosofijos, istorijos, teist*, 
etnologijos. Tui vlsokinriofios 
išmint it* .sultinis. Už šventą j j 
Ilsėtų nėra ir nebus įvaires
nės ir turtingesnė* knygosjrar 
tiek žmonių ir tiek jų veiks
mų rodytųsi, fcalia viso to, tai 
kilniausia, Žmonių buitį Švt4- 
uinanli iMdetrislika, poezijų.

Bibliją perskaitęs žmogus 
yra perskaitęs ištisų knygyną. 
To neganu; jis Ims jau Bibli
ją pamėgęs: tokia jos galybė; 
bus tinkliniai jvertiiV* ir jau 
kartkarčiais grjž prie jos, rus-1 
dilinu- vis nimin IW . • -*ą«
dvasią jiaguunančių dalykų. 
Gera palies Dievo įkvėptųjų 
rinktinių žmonių dvasių: Tų, 
kurie kimu tebebūdami žemo
je. ridomis jau gyveno Dievo

Karalijoje ir taip jungė abudn 
Iiatcauliu.
. Ir mųsų širdiips, žemėje be
gyvenant, skirta vis nugštyn 
kriti. Surmun corda! Taigi Bi
blijos karžygiai yra tiesieji 
musit vedat, nutivimsieji nuims 
kelią. Juos pačius, jų 'kelius 
ir priemones privalume pažinti 
ĮMičiamu šaltinyje ir |>ainėgti.

Biblija—sietuva, juros gily- 
ln;. Kas jon neriasi, neskaito
mų dvasios turtų pasigaunu. 
Daug kns, tiesa, ir žuvii; tik 
yra priemonių to pasisaugoti: 
tai Bažnyčios dedamus kome
ntaras.

Tai Šventasis Raštas ir yra 
skaitytinas, kaip niokvčian- 
sienis žmonėms, taip ir liet tik 
puskail antieuis; na ir plalinli- 
nas visomis priemonėmis, bot 
kokios pcogus pasigavus.

Žiūrėkite,, kaip Biblijos ver
tybę yra supratęs protestantų 
pn^nnlIšT f»b įdek milnoriu •Jši 
platinti išpila ii* jmi kiek mili
jonų egzempliorių jos pas- 
skleidžia! Argi negražu butų, 
kad ir kiekviename katalikų 
gyvenime šalia Dievo Mukęs 
regimoje, lengvai pasiekiamo
je vieloje gulėtų bent Naujo
sios Sandoros stora knyga; 
kad ją tai vienas, tai kitas, 
prisėsdamas atsilsėti, prasivo- 
žtų bet kurios vietos vieno an
tro posmelio paskaityti, o šyen 
tomis dienomis ir ištisų sky
rių bendrai paklausyti, knip 
bendrai giesmes giedat Nejau
gi nuobodžiui nuvaryti, šir
džiai, paguosti, protui apšvi«« 
ti tetinka vienatijū ir ta* daž
nai nevykęs laikraštukhef

Nėra geresnio pratintojo 
galvoti, skaitant, ir jausti, kas 
kilnaus pasakyta, kaip tašui 
pripuolamai atskirais posmais 
skaitomas Šventasis Rastas I 
Ypač jo Naujoji Sandora, su
darytoji paties Dangaus No- 
taro-Nazarelo Mokytųjų.

Tėveliai! Susidėkime visi, 
griežtai viso jiasaulio lietuviai 
kunigai, net ir tie, kurie dva
siškos gerybės velyja Lietuvai, 
kiek keno turtas tesės, ta
čiau nešykščiai, idant Naujoji 
.Sandora butų gulima parda
vinėti vos tik poperio ir trans
portu kaimu ]*o keletą auksinų 
egzemplioris; visa kita tegu 
bus musų, ganytojų, duuuna.

Tą Naująją Sandūrą pigių 
]ilgiausiai palęidę, jei liks lė
šų, tuojau imsimės supopuleri- 
zuoti ir Senosios Šaudoma 
lietuviškąjį tekstą. O jei Die
vas palaimins musų darbą, tai 
ir daugiau ko, kas padeda Bi
bliją suprasti ir ją įsimylėti.

Ketiname šiuo sykiu atmušti 
25,001) egzempliorių, skirdami 
jmi kelio!iką kiekvienam tūks
tančiui lietuvių katalikų, j>u 
keletą kiekvienam sodžiui.Tam 
tikslui reiks labai didelės su
mos, nes reiks ir viršeliu ap
taisyti. Sulig to tegu bus ir 
musų |>ačių naštos bei nuo- 
IMdliO didlltlUU). Jw» Įnhiau 

pajusime jos sunkumą, juu la
biau busime patenkinti nusi
manymu gerai jiadarę.

Jei kiekvienas šiaip jau ku
nigas paskirtą Čventąjaiu Raš
tui populerizuoti bent pu šim
tą auksinų (markių), šiais 
taikais tai ne taip jau dideli 
pinigai: vos tik pora dolierių. 
(duosnuinas sulig krikščioniš
kojo uoliniu D; jei ganytojai 
paskirtų po šimtą auksinų nuo 
kiekvienu tuksiančiu ganomų
jų,—tai, rodos, ir užtektų.

Datyjjai gautų proporcijona- 
'lin! dovanoms egzempliorių, 
Į už kurius dalis jo išdėtos zu
inus jam sugrįžtų, ues Bvento- 

|jo Rašto platintojai tebusime 
mes patys, ne komiso knygy
nai, ir nuo asmeninio noro ge
rai žmonėms padaryti priode- 
rės egzempliorių papigiiuiuns. <

(Pabaiga ant 3 pusi). \

veikalėlis.

Parašė
VyaUnU Sakale

Kaina 16c.

Veikalėlis neperdidelta, 
lengvas sulošti, gražaus ir 
rimto turinio.

Norėdami gauti Adre
suokite: K

• DRAUGAS” PUBL. CO. 
1800 W. 46th Str.

Chicago. UL
---------------------------------------------------------- Į
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(Tųsa nuo 2 pusL).
Tėveliai I Komitetas norėtų 

tuojau pradėti darbų, veikiau
siai Monachiiune, kur pigiau, 
ues raiikrašėuM jau prirengti 
arba nesu t raks rengiami. Tai
gi nieko netrukus, prašomo 
atsiųsti į musų’kasų savo mie
lai skiriamų sumų, guriausiai 
Komiteto Sekretorio kun. J. 
Tumo vardu į "Tautos” re
dakcijų, Kaunan. Maironies g. 
Nr. 13 ar kurio kito Komiteto 
nario vardu.

Vi»i gavimai tuojau bus 
kri tuojam i tame pat laikraš
tyje ir skyrium Sekretorio ir 
Kasininko kan. K. Paltaroko 
parašais.

Melste meldžiame Tave, dū
šelių Ganytojau, kurs busi 
gavęs vardu adresuotų šį pa
kvietimų ir kuša busi kitu ke-i 
u u guvus šių zmeię, nepauie- 
kinti šios progos nors dalinu 
atsilyginti nepakankamai uo
liai ir šviesiai dorinamiesiems.

Jubilėjinio Komiteto Šven
tajam Raštui populerizuoti.

Pirmininkas vysk. J. Skvi 
rėčkas, kasininkas Kan. Kaz. 
Paltarokas, sekr. kun. J. Tu
mas.

- ■ -----

Lietuvos Atstovybes Amerikoje 
Pranešimas.

LIETUVOS STUDENTAMS 
ŠELPTI DRAUGIJA.

Sulig “Elton” pranešimų, 
Berlyne yra įsikurusi draugi
ja šelpti Lietuvos studentus 
vokiečių krašte, kuri yra le
galizuota vokiečių ir Lietuvos 
įstatymais. Tai draugijai į- 
kurti iniciatoris buvo Lietu
vos pasiuntiny.- Berlyne D-ras 
J. Purickis, dabartinis Stei
giamojo Seimo atstovas, kuris, 
susitaręs su žymesniais musų 
pramonės atstovais, pagaliau* 
ir įkūrė tų draugijų. Jam pa
dėjo medžiaginiai ir idėjiniai 
žinomas Lietuvoj ir vokiečiuo
se generalis direktorius Hlr 
šovičius, kuris, pats nosigai-

nės ir moralės pašalpos. Tuo 
tarpu ta draugija jau-yrn ga
vusi aukų iš:

D-ro J. Purickio, dabartinio 
Steigiamojo Seimo atstovu 
3,000 auks.*

B. Hiršovičiaus, generalinio 
direktorio Berlyne 12,000 auk.

l)-ro Rozenbautno, Suv. Val
stybės Tarybos nario 300 auk.

D-ro N. Soloveičiko, direk 
torio Berlyne 1,000 auks.

D-ro L. Soloveičiko uirt-kt. 
Berlyne 1,000 auks.

J. Savickio, Liet, pasiunti
nio Kopenhagoj 600 (kasmet).

Vokiečių banko Berlynu* W. 
8 10.000 auks.

Vok. Prekybos banku Berly
ne C. 2. 3.000 auks.

Ph. s direk- ’ i
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LIETUVIAI AMERIKOJE
. ...............-

ROCKFORD, ILL.

Daug teko važinėti ir apsis- 
toli skirtinguose miestuose.

DAUGELIO METŲ STUDI
JAVIMAS IR ĮSITIKI 

NIMAS.

Nors jau mes turime šiokių 
tokių pradžių vienuolijų, te- 
čiaus, rodos, nieks negalėtų tie 
šiai užmesti, buk mums butų 
perdaug naujų sutverti. Atsi
radus daugi aus vienuolijų, be 
abėjo, atsirastų daugiau* ir 
pašaukimų jasias užpildyti. 
Taigi butų naudinga sutverti 
tokių, kokios dar neturime^ 
Rodosi būti n mums reikia 
toki'!? rienuolijoz. kuri priim
tų ir aprūpintų visus* be skir
tumo, senus ir jaunus, ir vi
siems pristatytų užslėnJunis 
arba triūsūs, ir iš to darytų 
pragyvenimų visa industrija- 
lė kongregacija. Tai padary
ti visai nėra sunku tani, kas 
mėgsta pasišventimų. Žino
ma, kaipo prieš kiekvienų, kad 
ir geriausių, sumanymų, atsi
ras visokių priešų ir priekius 
tų, v’enok neišpuola nusiminti, 
tik tvirtai užsiduoti, ištverti 
kurtų ]Misiryžtis, o, be abejo, 
Dievas palaimina kiekvienų 
tvirtų i"lvėrimų ta. p, kad ga
lutinai patys prie? .* pamatę 
gerų atpktų įsitikriiiu.

Man užklausus tu J su vysku
po patarimo, ar vertėtų čia, 
Amerikoje, pabandyti orgnui- 
zuoti tokių kongregacijų lietu
vių tarpe, gavau patarimų ir 
priturimų, kad Amerikoje rei
kėtų dar palaukti, nes dabar 
baisi brangenybė, tai butų 
persunku surinkti tiek aukų, 
o Lietuvoje Amerikos pinigais 
tai kaip tik pats geriausias 
laikas. Mano pirmaeilis tiks
las yra lavinti visus pažinimo 
savo iMLŠuukuuo, ir padrųsin- 
ti, net ir paraginti, kuoduu- 
ginus įstoti į rienuolijar šven
to Kazimiero Minišlcų ir vy
riškosios lyties į Tėvų Mari
jonų, o kurie netinka, arba ne
turi pašaukimo j tuos du, kad 
stengtųsi ir malonėtų jaislud)- 
juoti, ar neturės pašaukimo į 
naujų mano aumanytųjį.

Bu tuomi tikslu ajisidrnsina 
uteiliepti , į visus Amerikos 
lietuvių klebonus, su ši r din gn 
ų- uoliausiu prašymu, kad 
man teistų bent po vienų va
karų iškalbėti savu svetainėje 
nrbu ir bažnyčioje, nes šitas 
yra visai dvasiškas sumany
mas. Kurie tam pritaria, mel
džiu pranešti, kada būt pato
giausias laikas po antrašu:

Kun. P. Saunuaitis
46 Uougreas Avenue., 

VTaterbury, Conn.
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4 je viet _ _
I lieuvių Sv. Kryžiaus bažnyčios Prie galo namo yra ga-

I rage, kuriuose gali tilpti 3 automobiliai.
Norėdami gauti informacijų, kreipkitės šiuo adresu:

Eitra Proga Biznieriams!
......... .......... -........... -->x 
šiokiomis dienomis, kuriems 
galima, rengia privatinius pik
nikus.

Ilarlem yra pasilinksniiniino 
ji 

įvairumų ir yra šokiams sve
tainė. Žodžiu sakant, tai pi
nigų praleidimo vieta.e

Miesto viduryje tai]>-gi ran- 
dasi keletas gražiai ištaisytų 
parkų dėl kasdieninio pasisė
dėjimo.

Ix‘t kaip Rockiord as, tai ^'-parkas. Čia randasi visokių
tni kur tokį gulima užvažiuoti 
ir tai tokiose vietose nedarbi
ninkui gyventi. Imant Roek- 
ford’ų, čia ir gyventi puiku, 
ir darbų įvairių yra knip 
Hutus taip ir merginoms.

Miestas.

Jei šis miestas rastųsi 
duryje kokio nors didelio mie
sto, tai pavudinčia parku ar- 
Im» jei čia esantieji butų vai
sių medžiai, tai neptasilenkčtu 
SU 
bet

vy-

vi-

Parsiduoda “Draugo” mūrinis namas. Stovi gero
je vietoje ant kampo So. Wood St. ir 46th Str. arti

■ 
B | 

H

“DRAUGAS” PUBL. CO.

1800 W. 46tli Str. . Chicago, UL

REIKALAUJA. rASPORTU BLANKAS 
PUJOOME

Darbai.

Apsistojus Rockl'orde negali 
manyti, kad darbo negausi. 
Daugiausia gal dirbtuvių yra 
medžio išdirbystės. Yra įvai
rių mašinšapių,- trys “panče- 
kinr,«. ” ir “cnHi-
ne.“ Merginos (iaugiausrt 
dirba “paneūkinėse.” Kažku
rios dirba medinėse ir gele
žinėse dirbtuvėse prie iengnj 
darbų.

Uždarbiai.

Jei darbininkas neuždirba 
daugiau kaip kitur, tai ir ne
mažiau. Mokestis nuo 50c. iki 
80c. į valandų. Netik vyrai'ge
rai uždirba, bet tas pats ir su 
mergaitėmis. Kaip kurios už
dirba tiek, kiek ir vyrai.

Pragyvenimas taip kaip 
kitur.

REIKALINGI LEIBERIAI 
dol fabriko darbo. Pastovus 
darbas.

LINK BELT CO.
39th ir Stevvart Avė.

nvKAi,

tlaltlc Conraltatlon Btirrao. luc. 
36 Ko. Dcarborn Ku ChlnusK. 

>UK.m jo*

teisybe pavadinęs sodu, 
dabar turiu tiek sakyti, 

yrn . • i*
i bei sodų, 

tiems lengva bus permanyti 
Rockford'o miesto išvaizdų.

Kadangi čia yra įvairių 
darbų ir dnr vis pristatoma 
naujų dirbtuvių, tai sykiu au
ga ir miestas. Praeitų metų su
rašė yra parodyta, kad gyven
tojų randas 65.000. .šiandie, be 
abejonės, yra daug daugiau.

Miestas yra jierdalintas ; 
dvi dali Rock u|m*. Rytų pusė
je daugiausia gyvena švedai. 
(Švedų šiame mieste yra pcis- 
kaitoiua'didesnė pusė gyven
tojų.) Toje pusėj yra taipgi 
ir lenkų. Jie apsigyvenę vie
noje vietoje apie savo bažny
čią Yra ir lietuvių kelios šei
mynos, bet labai išsimėtę.

Vakarų pusėj yra lietuvių 
širdis. Čia net kelios gatvės 
apgyventos vienais lietuviais. 
Kur-nekur yr.. Įsimaišęs ii 
kilatutis. Gražioje vietoj, prie 
kampo So. IVest ir Lineoln 
gatvių, randasi lietuvių bažny
tėlė.

Lietuvių kaimynais yra ita
lai, kurie šioje pusėje taipgi 
tirštai apsigyvenę. Kalbėjau 
vien tik apie pietų pusę, nes 
šiaurių pusė yra apgyventa į- 
vairių tautų, turtuolių.
Ežerų aplinkui nėra, bet va

saros sulaukę žmonės taip 
pat linksmini praleidžia laikų 
važinėdami Rock upe, kante 
plaukioja mažų ir didesnių 
laivelių.

Uįgębųjo pritraukti net iv- I tono Karaliaučiuje 5,000 įniks. i ra matę parkų 
minusias vokiečių finansines D. Kroinario, banko direkto- tiems lengva bus
įstaigas, pav. vokiečių bankų, 
kuris įnešė draugijai 10,(XX) 
auks. Pats Hiršovičius su sa
vo žmona paaukojo draugijni 
24,000 auks. Be to, jis duoda 
Berlyno Studentų Draugijai 
žymių pašelpų įkurti studentų 
butui ir valgyklai. Taip pat 
sėkmingai rėmė ir šelpė drau
gijos suorganizavimų buvęs 
Valstybės Tarybos narys d-ras 
Rozenbaumas. Draugija turi 
tikslų šelpti vokiečių krašte 
studijuojančius Lietuvos pilie
čius be tautybės, kalbos ir ti
kybos skirtumo.

Draugija yra pasiryžu
si duoti pašelpos pavieniams 
studentams arba studentų 
draugijoms. kurti labdaringas 
įstaigas, pav. valgyklas, kny- 
gymis, skaityklas, parūpinti 
studentams butų, kurti inter
natus-ir šiaip susais budais 
tiekti studentams medžiaginės 
it moralinės pagelbos. Metinis 
narių mokesnis nemažiau 
kaip 60 auks. Įmokėjus vie
nų kart 3.000 auka., draugija 
priima amžinu nariu, įmokė
jus 5,000 auks., arba šiaip žy
miai pasitarnavus, draugija 
priima garbės nariu. Draugi
jos turtas trumpu laiku posie- 
tkė daugiau 50.000 auksinų. 
Draugijos valdyba sudarė: 
D-ras J. Purickis — pirmini
nkus, gen. direktorius lliršovi- 
ėius — pavaduotojus ir iždi
ninkas, stud. K. A. Ozelis — 
sekretorius. Draugija atsišau
kimu karštai kreipiami į visuo
menę, prašydama ir medžiagi-

re r.

dės.

600

Už*.

rio Dancige 500 auks.
Viktoro Gailiaus, Pasiunti

nybės sekretorio Berlvne 100 , * t 

kasmet.
D-ro Vikero, juriskonsulto 

Berlyne. 100 auks.
Zalomano Masko Kaune 

600 auks.
Taliekio, miesto sekretorio 

Berlyne 120 auks.
V. Didžio, stud. ined. Ber

lyne 60 kasmet.
K. A. Ozelio, stud. rer. pul. 

Berlyne 60 kasmet.
P. Grajausko, stud. 

mok. Berlyne 60 kasinei.
Elenos lliršovičienės Berly

ne 15,000 auka.
A. S. Skaudinavi.sk Extruns 

Kopenhagoj 5,(KIO nuks. 
Extran« Handels Aktien 
Berlyne 5,(XXI auks.

Bana Mankmwitcz, direkto
rio Berlyno 1.000 auks.

Finkelsteino, Jokūbo 
auks.

Prof. A. Voldemaro,
Reik. Minis tori o 500 kasmet.

F. Ahlsell, konsulio Stock- 
holme 1,000 auks

V. Masiulio, prekybos Atta- 
che Berlyne 500 auks.

Viso............... 66,100 auks.
Aukas priima Lietuvoj vi

si bankai ir Lietuvos Pasiun
tinybė Berlyne, taippat kitos 
įstaigos malonini yra prašo
mos priimti ir perduoti Drau
gijai skiriamas aukas. Aukos 
šiai Draugijai yra priimamos 
ir Lietuvos Atst Amerikoje.

Liet. Atstovybė Amerikoje.

ir

Lietuviai.

Augaut miestui, auga ir Be
turiu skaičius. Daugiausia lie
tuvių atvažiuoja iš anglių ka
syklų. Nors jau daug priva, 
žiuvo, liet dar tiek gali pri
važiuoti. Vietos ir darbų bos 
užtektinai. Tikro
lietuvių negalėčia pasakyti, 
liet skaitoma apie tiis tūks
tančius.

(Pabaiga bus).
Senas Rockfordietis.

skaitliaus

ŠIAULIUS AT8IMINUS.

O Šiauliai, Šiauliai! Koks 
tu brangus musų miestas. Šir
dis, rodos, plyšta ir kaip di
džiausios vilais jausmų kįla 
pradėjus apie tave mintyti. 
Ar-gi jau taip esi sugriautas, 
kad taip mažai apie tavo gir-

) dėtL
Prieš karo- Biauliai buvo i torius, 

miestas, kuriuo visi grožėjo-1 km P didelis 
vi, kam teko jame būti. Baž- Į šventvietę, f 
nyčia, mokyklos, prieglaudos 
kiekvienų praeivį viliote vi
liojo , sustoti ir pasigrožėti.

I Vyrų gimnazija — dviejų 
augštų balto akmens namas — 
stovintis atokiai nuo plento, 
einančio iš Tilžės į Bygų, di- 
-ddiame, gražiame sode, ap- 
sodintauie įvairiais medeliais, 
kiekvienam einančiam ar va
žiuojančiam darė nepaprastų 
įspūdį. Tai btrvo aštuonių kle
st/ mokslo įstaiga, antra po 
Kaimo gimnazija Lietuvoje, 
kurioje tilpdavo 300 mokinių.

Toliau, gražus raudonų ply
tų namai—mergaičių gimna
zija — pastatyti Kuršėnų gat
vėje, netoli plento, gražiame, 
klevais apsodintame, • darže 
ir-gi kiekvienų praeitį privers-

davo pasigrožėtu Viri du šim
tu mokinių tilpdavo toje mok
slo įstaigoje ir baigditvo ketu
rių klusų mokslų.

Gi katalikų širdis — Šv. 
Petro bažnyčia!... Au: gra
žaus kalno, netoli ežero, rau
donu/ stogu, su labai augėtu 
bokš|u, it koks milžinas, iš la-

Parkai.

Nežiūrint, kad čia visas mie
stas kaip purkas, liet’yra ir 
tikri; purkų. Imkime Black 
liauk Park. Jis randasi miš
ke. Vien tik kabuti ir pakalnės 
apaugę' žaliu žoh*. Aplink iš
taisyti gražus keliai automo
biliams “užmėti. Parke yra 
laukinių žvėrių pasižiūrėjimui. 
Sulaukę šventės žmonės, net ir

REIKALINGI 
ir Vaikai dirbti Pack-Vyrai 

ging Uouse
HETZEL & CO;

1743 Larrabee Str. »

I--.........  MI

DR. GiiAŪLtS dtllAL
Perkėlė savo ofisą [w nttm.

4729 S. Ashland Avenue 
Specialisto* džiovę, rooierę ir Ty
rę lltfę.

Vaitui d o* nuo 10 Iki 12 Ikryto; nuo 
2 Iki C po platų; nuo 7 iki 6:20 
vakaro. Nedėliotai* 10 Iki I.

Telefonas Drrie/ 2MiO

x
H KIRAI.INGI

FoundrSs darbininkai «0e J valnndg. 
Tiktai plritiun kletoa vyra* lui nt- 
■Maukia.

W. W. KIHBABL OO.
2631 W. M Str.

REIKALINGAS VARGONI
NINKAS.

kuris galėtų užimti ir vaikų 
mokytojaus vietų. Išlygos 
ros.

Kreiptis šiuo adresu: 
Kun. J. Šimkus,

720 rue Parthenais, 
Montreal, Canada

ge

■■
■
■ 
■
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ADVOKATAS
OtlMU Dldndcatyj;

South La Šalie Street
Kunb*rlj SM

Tol. Orątnd asM

Lj»

bai toli matėsi. Didelis fiver- 
prisodintas medžių, 

i vainikas, gaubė 
Salimais išmurytos 

Kryžiaus kelių, arba Stacijų, 
koplytėlės, prie kurių vasaros 
metu, medžių pavėsyje, tikin
čios širdys apmųatydavo bui
čių uiuaų Išganytojo ir At
pirkėjo. Vienoje pusėje to 
gražaus daržo - šventorių 
mėlynuoja milžiniškas ežeras, 
kitoje pusėje nudoti kepiny nat 
— visų ramybės vu ta, papuoš
ta daugybe kryžiais ir pamink
lais.

Prieš kaijĮ grafienė Elzbieta 
Zubovienė šalę Šiaulių didžių- 
jame dvare, gražiame sode 
Luvo įsteigus nažlaitmunį, ku
riame rado prieglaudų dauge
lio našlaičių. Nors grafienė bu
vo tušė, tečiau labai mylėjo 
lietuvius ir jų vaikučius-iuiš- 
laičiufc mokino lietuviškai ir

katalikiškai. Daugelio jauni
kaičių ir mergaičių dėkingi y- 
ra tai grafienei, nes yra pa
siekę augštųjį mokslu. Nejau
gi šiandie tas našlmtnamis, tie 
murai, yra sugriauti. Jeigu 
taip butų, tai kuogreičiausia 
mes turėtume jį atstatyti.

Pirmiau Šiauliuose buvo dvi 
ligtniuės: valdiška ir gr. Zu
bovo lėšomis užlaikoma. Da
bar 16 didjsHiio jau, tur būt, 
nėra Šiauliuose, taigi tiedvi 
ligonini perėjo lietuvių ran- 
kosim. Kaip nors tas įstaigas 
reikėtų palaikytų Lietuvoje 
gyvenantiems musų broliams 
sunku vieniems jas užlaikyti. 
Mes, Amerikos lietuviai, tu-

.**** *

retume prisidėti.
Taigi šelpkime brangias

mums įstaigas Lietuvoje, pa
dėkime joms atsistatyti, ypa
tingai mokykloms, kad jautus 
ji musų karia galėtų jose mo
tį šviesų, mokslų.

t ' Šiaulių Snnns.

WORCESTER, MAS.
■ I I ■■■ •
Gegužinė.

Liepos 11 d. buvo Tautos 
Fondo parengta gegužinė. Die
na pasitaikė labai graži ir šil
tu žmonių buvo privažiavę ga
na daug. Pasidarbavus skyrio 
valdybai, buvo užkviestas ir 
groji no amerikoniškas lienus, 
Ameriean Steel Wire & Co. 
Band. Tuja muzika visi buvo 
labai patenkinti.

Paskui prasidėjo įvairus žai
dimai, kuriems vadovavo p. 
Stankus. Lietuvis fotografis- 
tas nutraukė lurveikslus, pir- 
miaus visos publikos, o pas
kui T. F. sk. valdybos. Po to 
vėl tęsėsi žaidimai. Jaunimas 
linksminos iki vakarui, o se
nesni žiurėjo ir grožėjosi. Pra
dėjus temti visi linksmus ir 
puienkiijti skirstėsi namo.
Visiems dalyvavusiems gegu

žinėj!!. Tautos F. aky. yra dė
kingas.

įSiuosmet T. F. sk. labai pai
kiui darbuojasi. Žinoma, nėra 
ko nei stelM-tis, nes turi veiklių 
valdybų. Reikėtų visiems Wor- 
cesterio lietuviams priklausyti 
prie T. F. sk. ir padėti dar- 
buoties tėvynės labui.

Koresp.

REIKALINGOS 
Merginos ir Moterys

Dėti viršelius ant aample rases. 
Prityrę ir neprityrę. Darban atlie
kamas anl klijuojamo* mašinos, 
taip kaip poprrinių dėžių. Leng
vai*, švaru* ir galima daugiuu, už
dirbti kaip prie bcuch darbo. Ge
rt* algos ir geros darbo aęlygt*.

Atsišaukite šiuo adn«ų: 

Knickerbocker Case Co.
226 N. Clinton Str,

t Dr. P. P. ZALLYS * 

Lietuvi* Dantistai ' 
0 1OMI1 So. Mlclilsati, Avratue

▼ALANDOda * Iki » takaM. „

X

Dr. L L MAKARAS
I h tuvU G|d)to)M tr ChlniTpu
IT.irl.lilr: 16M* Ha. A*A

CJ»k««vj: *615 So. Woo4l IMr.
Tik Irlrrrn rokoką 6i>* Ud tM

Pardavėjas kuris kallm Lie
tuviškai, Ruskai ar Lenkiškai, 
galt padaryti gerus pinigus at
sišaukdamas pas

MUZIKOS MYLĖTOJAMS.
Nauji ir rralęa muaik. valhalai-- 

fuido« »u lodliala dėl pijano:

1 "Gna* broliai m u nu tniMoil“
duetu*....................    60c.

2 "Kaa tiiua darbą" duetai. .Mr.
1 “/I fA*>Ht*ra* «•••>•

taa .... .... .... .... .... . .Mr, 
4. "Sudi«* gimtiną" aolu............50c.

VlMiaakanl hiiMM valhalų*, kartu 
raibi* alęotl tr pinigu* per Mnnay 
Ordai) arta laglati uulatu lallke. 
(aCampę peaięAlM. (ataidėjo vardu:

J. A. AKMAin*
aia bu. Ueal Str.. bhanandoali. r*.

H. H. EDUTIS,
1733 N. Francisco Avė. 

Telefonas Armitage 919

REIKALINGI LEIBERIAI.

LEIBERIAI REIKALINGI 
PRIE FABRIKO DARBO. 
DARBAS PELE MASLNOS 
IR THL’GK’O. GEROS AL
GOS.

ATSIŠAUKITE — EM 
PLOTMĖN? DEPT.

ACME STEEL GOODS CO. 
2834 ARCHER AVĖ.

REIKALINGI LEIBERIAI 
DĖL FABRIKO DARBO. 
DARBAS PASTOVUS.

LINK BELT CO.
39th & STEWART

9

ANT PARDAVIMO.
Negirdėta proga gauti grožę 

ė....... «cuiiiiiiUM mūrinį 11*1114
ir taippat gerai išdirbto biznį. Pir
mo* IdcMM knygynui ir Cigarų 
krautuvė. Niuiiuom rmujauai jUii- 
Hj-niai, kaip va: vinainc name ga- 
uut, geriausi elektros Įvedimai, 

! maudynės ubcjuuec jjagv vctiimuo,
HC, banciiicntaN, akinei t* pamatM 

‘ 2 ir 1? celių šterss. (Jrietlįc 
baMUuente cementinės. Guru šildo 

(tuos viMMi luunuM. Sūru* nuujuaaio 
■ įtaiaviiio. 1 -niiui pagyvenimų—pir 
I mus kle*uK knygyne* ir cigarų
krautuvė kampu* 47-toa ir Wood 
gatve* Grindi* muro, durį* ir Įau
gai ąžuoliniai. 2-mc pagyvenimą 
durį* ir langui taippat ąžuoliniai.

Parduosiu namų ir bizių viduti
ne kainu dėlto kad išvažiuoja i 
Europi). Atsišaukite tuojau* į

P. MAKAREWICZ.
! 1757 W. 47 gat. Chicago, UL

CICERO LIETUVIŲ DOMAI!
Kas tiktai ik Cicero norite 

gauti "Draugų” arba paduoti 
į jj apgarsinimų, ar kokį spaa- 
rlnc 4h.rha lrr*Mntrit»c nrw> w ' ' — •*. ar-*“—
A. Valančiaus.

1511 S. 49 Court

Pas jj galima gauti malda
knygių ir kitokių knygų.

Pasinaudokite.

Skaudinavi.sk


• * 
«» =

ŪHAUŪAi Antradienli, liepos 20 1920

CHICAGOJE. f
___________ _   — Į. - — -Į •

Iš CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ.

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. PER KETURIS METUS 
IEŠKOJO TĖVO.

L. VYČIŲ KUOPŲ VALDY 
BŲ DOMEI.

Antradienis, liepos 20 d., 
Šv, Margaricta. pana kauk.

Trečiadienis liepos 21 d., 
šv. Prakėda p.

Pagalinus surado Ratine Wu.

PASIBAIGĖ STREIKAS 
GATVEKARIŲ KOMPA 

NIJOJE.

Kai kuriems padidinta užmo
kestis.

Su vakar diena Chicagoje 
gntveknrini pradėjo norrmillai 
važinėti, nes sugryžo darban 
stočių tlnrbininkai. Knl-kur?e 
tlarhininkai laimėjo didesnę 
užmokestį. Kiti sugrvžo Ih» 
nieko. Nes matė, kad ilgniniui 
iie tynlė* netekti vietnc

Darbininkų unijos uutokra- 
tas “l’mhrella Mike" nelabai 
(latmkintas tokia padėtimi. 
Šiuo kartu jis nusileido, kuo- 
inet (Miinatė, kad (iries jj jgi- 
kyln visuomenė. Bet ateityje 
jis rengia naują >iurprizn mi
lijonams žmonių.

J

Jmiiea M. \Vhite, 4452 Con- 
gros gnt., savo tėvą John 
\Vliitc, (53 metų, (mgulinu- su
rado Ručine, WIk

Ji* jo visur ieškojo p-r ke
turis metus.

Pirm keturių metų buvo 
mirų- senio moteris, lajui 
.hune- motiną' Tėvas nuo tn 
laiko -usirgo. Sunii.- tėvą ve
žė Cliicagon. \V.iukcgane turė
jo ajisistoti, n<*s tole-niai ke
lionei pritruko pinigų.

Jame* tnd ten tėvą jialikn 
(Milicijos priežinroje ir pats iš
važiavo kitur gauti pinigiĮ.Sn- 
rrv?<-< nerado !’■ 
pragaišęs.

Tt-. Lt

CHICAGOJE 15 ŽMOGŽU 
DŽIŲ PASMERKTA MI 

RIOP.

PASIBAIDŽIUS ARKLIUI 
ŽUVO VEŽĖJAS.

Chnrles Lee*, 21 melų, važia
vo vežimu. Van Buren ir Gi
nai gatvių kertėje arklys |ia- 
sibnidė gatvekario. Lee nuk
rito nuo vežimo gatvėn ir per- 
siskėlė gulvii. Dar gyvas 
imtas ligoninėn.

Aną dieną kriminaliam teis
me pnshieyktas miriop žmog- 
žudi* llarry Aminu-, kurs plė
šimo tikslais nužudė TVestern 
Klintie. (’lotliing Co. panaktinį 
Tliomas O’Donnell.

Ki:oxli<< (’llicagoji* yrn 15 
žmogžudžių, pasmerktų mi- 
riop.

jm-
SUSIDAUŽĖ DU TRAU 

KINIU.

PRALEIDO MOTERIŠKĘ 
NETEKO PINIGŲ.

IR

(lydytojas Cnl<lwe|l j.š Mor
ton Grove li|H> 12 gatvės gnt- 
vekarin. kurs buvo pilnutėlis 
žmonių. Jam kelių pastojo <|hi 
liui apsitaisiusi moteriškė sa- 
kytliimu:

“A t si prašau, toriu išeiti, gi 
tamsta stovi mnn nnt tuko.”

Moteriškė pnlengva prasis- 
paudė pro gy<!vtoją. Fanu* va
žiuoti gatvekariui, gydytojas 
čiuptelėjo savo kišenių. Ne
rado krepšiuko su

Užpraeitą naktį šuliniais e 
žero, ties Wn.-hing.nn gat., 
susidaužė dn trimkinhi ant 
Illinois Centrai geležinkelio.

šešiolika žmonių sužeista.

SUVAŽINĖTA DU VAIKU.
fi r

Ant kampo Centrui ir Eis- 
ton avė. automobiliu snrnžinė. 
tas Arllitir Smitli, 6 metų. Mi
rė jis paimtas ligoninėn.

Halsted gatvėje, Pūliniais 
33gat.. suvažinėtas viena* lie- 
tuvis vaikus.

ŽMOGŽUDIS NIEKO NEDA 
RO IŠ BYLOS.

Šposą uja jis kitais kaliniais.

SUSIDAUŽĖ GATVE 
KARIAI.

BBBBBBBMBnina! bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbibbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbRyT0Jl_—

žmugžudis Gene Geary |x*r- 
kelta.* ap-kriėio kalėjimnn. Te
nai jis .-n kitais kaliniais iš- 
vedamas pasimankštinti. Ji* 
juokaująs su kitai* tokiai- 
neini m i ugnis.

Praeitą savaite prisidėjo 
Geary bylu. Kol-kas po re n kn- 
mi prisiekusieji teisėjai
tris dienas buvo (niša ūkta a- 
jde !MI piliiT’ių. Ir iš jų nepn- 
rinkta nei vienas.

Vakar išnaujo imtu rinkti 
teisėjai.

Titnt Geniai avė. 
gatve su.~i<laužė du 
riti. Apie <»<) žmonių 
riuose smnrkini * 
Bet nei vienas nesuž

IŠ KIšENIAUS Iš 
TRAUKTA $120.

llarry Lnivrencc iš Keno- 
-lia, \Vis., pranešė (Milicijai, 

|H«r j kad jam vienu gatvekiiriii va
žiuojant iš kišėiiinus Ištrauk
ta $120.

NE VISI KABARETAI 
DAROMI.

UŽ

Policijos viršininko 
visi

įMiky- 
aiti ęideagoje visi kabaretai 
gali Imt ntidnrvli hgl 1:0<i nn- 
ktj.

Ne visi tą juoki mą pildo. 
Prieš tuos knlmretij savinin
ku* bus imtasi bausminių prie
monių. sako (Milicijos virši
ninkas.

ITALŲ SENATAS TYRINĖS 
KARĖS IŠLAIDAS,

• ~ ~
Rymas, liepos 20. - Itali

jos senatas nutarė patyrinėti, 
kAip di.lcles karės išlaidas 
darė vyrinusylM", išėmus 
konstrukcijos laikotarpį.

pu
re-

PRANCŪZAI TEISINASI
GRAIKAMS.

Nepagerbė jie graikų vėliavos.

.Konstantinopolis, liepos 20. 
Bastilės dienoje, liepom 14. 

rin l^areivių pnvodavimo metu 
pnririizų kariuomenė pracitla- 
m:> pr<» graikų konsuliatą ne- 
pjgerbė Graikijos vėliavos.

Graikai pakėlė prnteMa. 
Prancūzų kariuomenes konien- 
limta*' atsiprašė graikų. Pa

reiškė, jog ĮMiHMlavimo metu 
nepamatyta graikų vėliava.

šiuo Lietuvos Vyčių Chica
gos Apskričio valdyba kvie 
čia visų Lietuvos Vyčių kp.. 
priklausančių prie Chicagos 
Apskričio, valdybas suvažiuoti 
bendran por.ėdin, kuris Įvyks 
šiandie, liepos 20 d., 7:30 vai. 
vakare. Dievo Apveisdos pa 
rapijos svetainėje (18th 6tr. ir 
Union Avė.) apkalbėti ir įvy
kinti naują, dideliai svarbų 
sumanymų.

Apskričio Valdyba.

KLAIDOS ATITAISYMAS.

“Draugo" 168 num. til 
šioje Liet. Laisvės I‘ask< 
Cliicagu* ir npielinkė* Aps
kričiu k\ oloje (Miakverbū siain- 
hi klaida, būtent (Mirnšytn. jog 
“Milwnukec, \Vis. kvota $10,- 

|ttiiiluotn —, neparduota 
$10.06'.) (tnip Imvo apskr. Im*u- 
tirnine kvotos surašė ir jiažy- 
inėta — Red.) Turėjo būti: 
Mihvaukee. AVis. kvota $10,000 
(Mirriuotn už $3,370, lieka par- 
dutfli už $6,630.

Visa Apskričio kvota $1,- 
ooo.ooo. parduota už $|I74,664, 
49, lieka i*|Mirduoti už $625- 
335,5L

J. A. Mickeliunas,

DIDELIS S

nTIDARYMAS
Musų

IŠĖJIMO IŠ

BIZNIO

t IŠPARDAVIMO
$15000.“

vertės Stock’o

John Balnis
& Pundinas

L. G. D. DR TĖS, PO GLOBA 
ŠV. CECILIJOS.

North Sida e (Chicagoje) 
adresai:

Pirm. — B. Trečiokas, 
Virr-pinn. - A. Raaki*, 
Pini. rnšt. — V. Mcrcckitc/1732 

N. Gininl S1„
Fin. rašt. — A. Ruualdniutė, 
K.mtr. rust. — Ę. Al u naiku ė,. 
Ižd. — Žus. Brunu,
Ižd. globėjai — K. hmonailė ir 

V. Mickevičiui ė.
Maršalkos — A. Gcrdžiutum ir 

S. Skrcgzdė.
Susirinkimai būva Iena pirmą 

antradienj kiekvieno mėncaio 7:30 
vnl. vakare šv. Mykolo A k. pa
rapijos svetainėje, 1641 Wnha>i- 
iu Avė.

LIET PILIEČIŲ DR-JOS 
VAK. PA. 

Pittsburgh, Pa.
Valdybos Antrašai:

J. 1’. Petraiti*—pirmininką*.
J. JnnauKka*—vice-pirmiuinkaa.
,J. W. Pfitekcvich, nutarimų raš

tini ūku*.
J. Daukšy*—fmnnsų raštininką*. 
B. W. VVonhner—iždininkas.
Direktoriai;—S. Simanavičių*, 

J. Pakrosnis, S. Liutinskiu, F. 
Vcnsluvas, J. Mnrcinkcvich, P." 
Bardzilaucta*.

Ligonių direktoriai:—J. Kybar
to*. F. Marmoka*.

OVJW11U UUVŪAIU VA4VO 
VALDYBOS ANTRAŠAI: 

Sheboygan, WLs.

Pirmininko*—J. Bubniu, 1426 S 
10 St.

Vice-pirminink**—J. Daugirda*, 
1117 N. 12th St.

I raštininku*- V. Ragai Ai*. 1G12 
Indiana Avc.

II rsuitininkaa—J. Dvilaitia, 1120 
Alabauia Avė.

Kasicriu*—J. Simonina*. 228 S. 
14th SL

Iždo globėjai :—J. Bilą, A. Vir- 
birkaa.

Maršalka M. Daunoras.
Organo raštininkas—Ig. Enna- 

la. 1717 Erie Avė.
O., r.t-?-..-' t ... - l.’ t • ., •PUMl HifUIlMII uuna KIVAtJClM) UtV 

ncsj po pirmai tą nedčlią.

PIRKITE LIETUVOS VAL 
STYBĖS BONŲ.

4536 S. Paulina St.

AR GALIU GAUTI SAVO PINIGUS KADA 
TIK AŠ NORIU?

Dauguma žmonių atėję bankon to klausia 
Atsakymas yra

Kada Tiktai Tu Nori
Galite atsiimti savo pinigus iš šios senos 
stiprios Bankos, yra po valdžios priežiūra
AR KALBATE LIETUVIŠKAI ČIONAIS? ■ 

Tai kitas klausimas kuri žmones klausia bankon atėję Atsakymas yra 

eabejonšs Kalbama Lietiiviškai Čionais Į 
Ateik tiktai viena kartą ir persitikrink o tikrai jausiesi kaip namie šiame banke

Ar Gali Būti Geresnis Bankas? S
- PKADLK lAUPni DAbAK. S

e

Peoples Stock Yards Statė Bank
BANKAS

B Ant Kampo
5 47 ir Ashland Avė.

Chicago
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB*

79c 79c
PLUNKSNOS.

iiiiiiiifiiiiiiifiiuiiiiiiiiiiiifiiuiiiiiumvin

Darbininko Draugas

visas stocka'6

I

T*l*phon*: X<rd» <«»1

Gariu* per dnuyiaa kaip 
i« metų.

Tėmyi, ikaro (Anrkar) VnlibatraLII

PAIN-EXPELLER
VaUlMtenklh Ur<. £ V. 4M. Uft*

Pluksnos

Pundinas J?-StuP“įi
3107 So. Morgu, otreet 

cHicaoa. iujiou
Trinfona* Tarta 09*1 

Valaatae — I Iki 11 I* ryto 
t po t>»Mu 1*1 » NadAllo
tai* mm I W I nl «*ki
—

-J—-----------------
M

Susidedantis iš

Rakandų,
Divonij,

Karpatų,
Pečių, 
Naminių

Baldų
I

Šis
turi būti parduotas 
j 10 dienų per

Furniture Sales Co. 
of Chicago

Appraisers & A djas terš

GEO. W. WILSON 
Manager of Sales

Nepraleiskite nepažiųreję 
PILNO LAPO pagarsinimo 
kuris tilps RYTOJAUS DIEN- 
RAŠTIJ. Krautuvėj

Jno Balnis &

4536 S. Paulina St.

uiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiimiiiiini

ERNEST WEINER
ORY aOODS

1800 W. 47th kamp. Wood Sts
Mm dpodatna dviguba* šlampa.

Kotvorgala tr Subalorala.
DldeUamo piuurtnkime šaunami, 

▼laoklo tnatorljolai. vaikam* d ras* 
ffal. ClabAr tr

Pluksnos

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 1* mrtal 

OOaaa *14* So. Morena St. 
Kertė *2-ro BU CUlca*u. ItL

81’ECl JAL18TAU 
Motnrilky. Vyrlikų. taipgi chro

nišku ligų-
OFISO VALANDOS: Nuo X» ryto 
IM S po plotų, nuo * Urt S valan
da vakaro.

NadCHoml* nuo » Iki 1 po plot.
TolaTonaa Tarta «S7

'AKUŠERKA 
A. SHUSHO

Tunu patyrimo 
notarių liroM; ru- 
PMClard priilo- 
riu tifone Ir kūdi
ki Uikn llcon.

SVEIKAS IR LINKSMAS KŪDIKIS YRA
- DŽIAUGSMAS KOŽNAI MOTINAI

Visi kūdikiai, jeigu gauna tinkamą maistą. 
tan»s gerai ir išauga j tvirtu* ir kuningus. Jei
gu negali žindyti savo kūdikio, kam rinikavoti 
*u tokiu maistu, kur* sugadina viiluriu*. Pir
miausia jūsų mintis turi būti

EAGLE BRAND
Tai mniatan, ką buvo "pirma mintimi" trijų geątkar- 
rių molinų. Veik via! kūdikiai pradeda urnai progre- 
ruciti kaip tik padedami ant Eagle Brand.
Jeigu turit keblumų su.maitinimu kūdikio—jeigu ji* 
neauga kaip reikia, verkia, atkaklus ir neamagu* — 
pMitpdc mum* iiandien icuoponą apie maitimo instruk 
cija* jtunj kalboje, taipgi penkiaddtimt* keturių pus
lapių kn.vgn* apie kūdikiu*, dykai, kurioje paaifla- 
naina kaip užlaikyti kūdikius tvirtai* ir sveikai*. 
Ncbėdavoiut apie rukraua ir pieno atoką. Nuripirkit 
dėlf Englc Brand šiandien ir uaudokit jj ant stalo ir 
valgiu* gaminant, kavoje fr tokoiade — faktinai, ri- 
aokirm* t italam* kur paprakai reikia pieno ir cuk
rau* — Jia yra pigesni* ir skalacania, ir dėlei jo at- 
aakanttuno jia yra GERIAUSIAS ant-'jūsų talo var
tojimui.

M. U 

yra i kose ir groserių krautuv.

The Borden Company 
108 Hudson St New York

• — Į 
klU IlonV 

Bordea'a Kraporntad Mtlk 
Bordca'a condanaad coffa*

Iškirpk kupono- Patymėk no , 
rlm* knyyuL* ir prialųak JJ 
mama A1ANDIKN.

Mra................................................
Stroot ................................ ..
City...............................................
Stata ......................... <•)
... .Nurodymai apio Valgi u* 
....Kndiklų Oarovė

i

ENGLANDERA
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